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I.  Általános információk 

  
 

Tisztelt Ajánlattevők! 
 
 

Az ajánlatkérő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 
NAIH vagy ajánlatkérő) e dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az a célja, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásaival 
összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattételt. A dokumentáció 
kiegészíti, részletezi, szükség szerint értelmezi az ajánlati felhívásban megtalálható 
információkat. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció az eljárás elválaszthatatlan, szerves 
részét képezi, és mint ilyen együtt kezelendő. 
 
Szintén szándéka az ajánlatkérőnek, hogy az ajánlatok formájának előírása, egységesítése 
révén könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát. Kérjük, hogy ennek érdekében a 
dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ebben foglalt formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. 
 
Kiemelendő, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek (…). 
 
Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat, valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás nélkül nem 
fogadhatók el. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közbeszerzési eljárás fő szabályait az ajánlati felhívás és a 
dokumentáció megfelelően tartalmazza, de bizonyos esetekben a törvény egyéb 
szabályainak ismerete is szükségessé válhat. 
 
Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. alábbi előírásaira: 
 
„26. § Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 

meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi 
lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, 
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (…) és a 
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként (…) kell, hogy szerepeljen. Egy 
gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 
határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.” 

 
„28. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 

- részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, (…) 
b) más ajánlattevő, (…) alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő (…) szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés]. 
(2) Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen 

piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos 
okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó 
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.” 
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 „60. § (1) Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi) (…) felhívásban, valamint a 
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészítenie és benyújtania. 

(…) 
(3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

(…) 
(5) Az ajánlatban (…), továbbá az ajánlattevőnek (…) az egyéb előírt dokumentumok 

benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 

(6) Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti ajánlat esetében a 62. § (3) bekezdés (…) szerinti információkat.[Név, 
cím, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok.] 

(7) Az ajánlattevő (…) az ajánlattételi (…) határidő lejártáig módosíthatja vagy 
visszavonhatja az ajánlatát (…).” 

 
 „74. § (1) Az ajánlat érvénytelen, ha 
(…) 

 e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi (…) felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek” 

 
A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat 
szigorúan az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal 
dolgozzák ki, figyelemmel, természetesen, a Kbt. szabályaira is. A felhívástól, vagy a 
dokumentációtól való bármilyen eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 
Budapest, 2014. február 
 
 Dr. Péterfalvi Attila s.k. 
 elnök
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II. Ajánlattételi információk 

 
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Ajánlatkérő (Megrendelő): 
NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/C. 
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (a felhívásban foglalt kapcsolattartó mellett): 
Dr. Dudás Gábor ügyvéd 
Tel: 30/929-1171 
Fax: +36-1-201-3332 
E-mail: dudasgabor@t-email.hu 
 
A közbeszerzés tárgya 
Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 
projekt keretében 
 
Ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet 
Kérjük, a pontos és helyes alkalmazás érdekében feltétlenül tanulmányozzák át a Kbt. 4.§-
ának 1., 2., 9. pontjában foglalt, az ajánlattevőre, az alvállalkozóra, ill. a gazdasági 
szereplőre vonatkozó értelmező rendelkezéseket.  
 
Ajánlatot azon ajánlattevők nyújthatnak be, akikkel szemben nem áll fenn 
összeférhetetlenség, nem esnek az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya 
alá, valamint nem áll fenn velük szemben az ajánlati felhívásban meghatározott 
alkalmasságot kizáró tényező. 
 
A közbeszerzési eljárás típusa és jellemzői 
 
A beszerzés becsült értéke alapján – figyelembe véve különösen a Kbt. 11-18. §-ban 
foglaltakat – a Kbt. Harmadik része szerinti általános nemzeti eljárásrend alkalmazandó 
(121. § b) pontja szerint). 
 
Az eljárás típusa a Kbt. 122. § szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás. Az ajánlati kötöttség az 
ajánlattételi határidő lejártával áll be. Az ajánlatkérő dokumentáció készítésével segíti a 
potenciális ajánlattevőket a megfelelő ajánlattétel érdekében.  
Az eljárás egyszakaszos eljárás, a bírálat során történik az ajánlattevők alkalmasságának 
vizsgálata, esetlegesen felhívás hiánypótlásra, illetve az alkalmasnak minősített ajánlattevők 
ajánlatainak részletes értékelése és rangsorolása. 
 

2. KIZÁRÓ OKOK ÉS, IGAZOLÁSI MÓDJUK 
A kizáró okokkal és igazolási módjaikkal kapcsolatban mindenekelőtt felhívjuk a figyelmet a 
Kbt. szabályaira. E rendelkezések szerint az ajánlatkérő által előírt kizáró okokról jelen 
eljárásban – egy kivétellel – nem kell igazolást benyújtani, hanem elegendő a kizáró okok 
fenn nem állásáról nyilatkozni (Kbt. 122. § (1) bek.): 
A Kbt. 122. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési 
eljárásban a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint 
az 56. § (1) bek kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint 
kell adatokat megjelölnie (azaz: külön nyilatkozatban számot kell adni az ajánlattevő 
vállalkozás tulajdonosi szerkezetéről). 
Ennek megfelelően, a t. ajánlattevőnek minden esetben szükséges nyilatkoznia, hogy 
részéről a kizáró okok nem állnak fenn (Kbt. 122. § (1) bek.). (E nyilatkozat a jelen 
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dokumentáció 2/A. sz. mellékletében található nyilatkozatminta kitöltésével megfelelően 
teljesíthető.) 
A fent említett Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontjára vonatkozó nyilatkozat tartalma, hogy az ún. off-
shore cégek kiszűrése céljából minden ajánlattevő nyilatkozzon az úgynevezett tényleges 
tulajdonosokról, azaz mindazon tulajdonos nevéről, (lak)címéről, akik 25%-ot meghaladó 
részesedéssel bírnak az adott vállalkozásban. (E nyilatkozat a jelen dokumentáció 2/A. sz. 
mellékletében található nyilatkozatminta kitöltésével szintén megfelelően teljesíthető.) 
Az alábbi táblázat a könnyebb kezelhetőség céljából egymás mellé rendezi a jelen 
eljárásban alkalmazandó kizáró okokat és igazolási módjukat. 
 
 

KIZÁRÓ OKOK AZ IGAZOLÁS MÓDJA 
KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS 

a) végelszámolás alatt áll, vagy 
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 
szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az 
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 
elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő 
személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;    

egyszerű nyilatkozat 
(jelen dokumentáció 2/A. sz. melléklete) 

d) közbeszerzési eljárásokban való 
részvételtől jogerősen eltiltásra került, az 
eltiltás ideje alatt; 

egyszerű nyilatkozat 
(jelen dokumentáció 2/A. sz. melléklete) 

k) tekintetében a következő feltételek 
valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban 
vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel 
kapcsolatban megszerzett jövedelme az 
adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre 
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy 
a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után 
adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget 
tennie a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést 
és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 
minősülne a szerződés alapján kapott 
jövedelem, 
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett 
társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti 
tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

A ka)-kb) pontokra vonatkozóan: 
egyszerű nyilatkozat 
(jelen dokumentáció 2/A. sz. melléklete) 
A kc) pontra vonatkozóan: 
adatszolgáltatás a vállalkozás ún. 
„tényleges tulajdonosairól” 
(jelen dokumentáció 2/A. sz. melléklete) 
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KIZÁRÓ OKOK AZ IGAZOLÁS MÓDJA 
    

KBT. 56. § (2) BEKEZDÉS 
Nem lehet ajánlattevő az a gazdasági 
szereplő, amelyben közvetetten vagy 
közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság, 
amelynek tekintetében az 56. § (1) bekezdés 
k) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkező gazdasági társaság társulásként 
adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell az (1) 
bekezdés ka) pontja szerinti feltételt 
megfelelően alkalmazni. 

egyszerű nyilatkozat 
(jelen dokumentáció 2/A. sz. melléklete) 

KBT. 57. § (1) BEKEZDÉS 
- - 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kizáró okok közül a Kbt. 56. § (1) bekezdés a), d) és k) 
pontokban szereplő kizáró okok hiányának az ajánlattevőn túl minden alvállalkozó, ill. 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében is fenn kell állnia. Az utóbbiak – 
tehát az esetlegesen bevonandó alvállalkozók, ill. alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet – vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe az alkalmazandó kizáró okok (Kbt. 56. § (1) bekezdés a), d) 
és k) pontok) hatálya alá eső alvállalkozót stb. (E nyilatkozat megfelelően teljesíthető a 4. sz. 
mellékletben található nyilatkozat-minta megfelelő kitöltésével.) 
 

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet a megjelölt kapcsolattartótól. A tájékoztatás kizárólag írásos formában kérhető (azaz 
telefonon nem), a Kbt. 45. §-ban (ill. a 122. § (5) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően. 
Az ajánlattevői kérdések feltevésére nyitva álló ésszerű időtartamon belül az ajánlatkérő 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást nyújt. 
A kiegészítő tájékoztatás megadása elektronikus úton történik az ajánlattevő által megadott 
elektronikus elérhetőségre – kérésre faxon és/vagy személyes átadással avagy postai úton 
is megküldésre kerül. 
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések úgyszintén megküldhetők elektronikus úton is az 
ajánlatkérő kapcsolattartója részére – azaz az elektronikus megküldést is „írásbeli” formának 
fogadjuk el. 
A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalma minden ismert ajánlattevő részére megküldésre 
kerül. 
 

4. Az ajánlatok értékelése 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás IV.2.1.) pontjában az érvényes ajánlatok 
elbírálására a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szempontot határozta meg, amely a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása.  
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Általában a lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony értékűnek, illetőleg a kirívóan 
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást, vagy aránytalanul alacsony árat tartalmazó 
ajánlatra vonatkozóan a Kbt. vonatkozó szabályai szerint járunk el (Kbt. 69-70. §), azaz az 
ajánlatra vonatkozóan írásban adatokat és indokolást kérünk.  
 
Az ajánlattételi felhívástól és a dokumentációtól eltérő tartalmú vagy feltételű ajánlat 
érvénytelen. Csak az érvényes ajánlatok kerülnek részletes értékelésre (Kbt. 74. § (4) bek.). 
 

5. SZERZŐDÉS 
Az eredményhirdetést követően a szerződés a felhívás, a dokumentáció és az ajánlat 
tartalma szerint, a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel kerül megkötésre (Kbt. 124. § (1) 
bek.). 
Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembe 
vételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. (Az üzleti titokkal 
kapcsolatban utalunk a Kbt. 80-81. §-okra.) 
 
A dokumentációban szereplő szerződéstervezet tartalmában a megkötendő szerződéssel 
lényegében egyenértékű, az ajánlathoz (aláírva) csatolni nem szükséges. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
módosítása csak a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak megfelelően történhet. 
 
A szerződés ellenértékének teljesítésére vonatkozóan a jelen dokumentáció részét képező 
szerződéstervezet tartalmaz információt. 
 

6. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATA 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell 
viselni, ilyen (vagy hasonló) jogcímen anyagi jellegű igény nem követelhető az ajánlatkérőtől. 
Jelen dokumentáció csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő és az alvállalkozók (illetve ezek 
alkalmazottai, meghatalmazottjai) részéről használható fel, kizárólag jelen közbeszerzési 
eljárás során. Egyéb jellegű felhasználás esetén az ajánlatkérő (illetőleg a szerzői 
felhasználási engedély jogosultjának) külön írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 

7. AZ AJÁNLATOK FELÉPÍTÉSE, A DOKUMENTUMOK SORRENDJE, ILL. A BENYÚJTANDÓ 
IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE  

 
FELOLVASÓLAP (1. sz. melléklet) 
 TARTALOMJEGYZÉK (nincs iratminta) 
 AZ AJÁNLAT MELLÉKLETEI (lehetőleg a megadott sorrendben) 
 KIZÁRÓ OKOK fenn nem állása igazolásának dokumentumai 

 A 2. sz. mellékletben megtalálható nyilatkozat benyújtása az ajánlattevő 
(közös ajánlattevők) részéről. A nyilatkozat mellett igazolás(oka)t nem kell 
benyújtani 

 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG igazolásának dokumentumai 
 Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről (3. sz. melléklet)  

 MŰSZAKI, ILL. SZAKMAI ALKALMASSÁG igazolásának dokumentumai  
 Nyilatkozat referenciáról (4. sz. melléklet). 

 EGYÉB dokumentumok 
 Nyilatkozat kötelezettségvállalásról (5. sz. melléklet) 
 Nyilatkozat alvállalkozó(k)ról, alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetekről (6. sz. melléklet) 
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 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek nyilatkozatai a Kbt. 55. § (5) 
és (6) bekezdései szerint (7-8. sz. mellékletek) (adott esetben) 

 Nyilatkozat felelős fordításról (9. sz. melléklet)(adott esetben) 
 Nyilatkozat előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (10. 

sz. melléklet)(adott esetben) 
 Nyilatkozat az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányának 

megegyezőségéről (11. sz. melléklet) 
 Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás (nincs iratminta) 
 Aláírási címpéldány, aláírásminta (nincs iratminta) 

 SZAKMAI AJÁNLAT DOKUMENTUMAI 
 EGYÉB, AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT DOKUMENTUMOK 
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III. Műszaki leírás 
 

Jelen közbeszerzési eljárásban egyetlen részajánlati körre lehet ajánlatot tenni. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megadott munkálatokat/részmunkálatokat nem lehet 
további részekre bontani: Az ajánlatot benyújtó cég – a vonatkozó előírások szerint – a 
felhívásban és dokumentációban szereplő mindahány (rész)szolgáltatás teljesítését 
maradéktalanul vállalni köteles, vállalva egyúttal azt, hogy képes és alkalmas a szállításra. 
 
Amennyiben a jelen műszaki leírásban megjelölt informatikai eszközök, konfigurációk 
meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az 
ajánlatkérő a megjelölt eszközt „vagy azzal egyenértékű” eszközt is elfogad megfelelő 
ajánlatként. 
 
A közbeszerzés részletes tárgya mennyisége és műszaki követelményei az alábbiak:  
 
2 db szerver: 

 
2 U magas Rack kialakítású szerver megoldás 
2 db legalább 6 magos,  minimum 2GHz-sebességű processzor 
Minimum 128GB (16x8GB) DDR3-1600 memória, további 8db memóriával bővíthető 
kivitel. 
Minimum 4db legalább 300GB méretű 6G SAS 10K fordulatú menet közben cserélhető 
lemezmeghajtó. 
2GB SD Enterprise Flash Media Kit 
SATA DVD-író 
Minimum 4 db minimum 1 gigabit sebességű hálózati interfész  
6Gb/s sebességű Host Bus Adapter 
Hardware-s raid vezérlő  1GB FBWC  
Duál portos 8Gb PCI-e FC HBA vezérlő 
legalább 2 db minimum 460W-os redundáns tápegység amely képes együtt működni az 
intelligens PDU-kkal amely a szerverek azonosítását teszi lehetővé. 
Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
 
2 db szerver: 

 
2 U magas Rack kialakítású szerver megoldás 
2 db legalább 4 magos minimum 2,2GHz-sebességű processzor, 2 processzorig 
bővíthető szerver 
Minimum 64GB (8x8GB) DDR3-1600 memória, további 16db memóriával bővíthető 
kivitel. 
Minimum 4db legalább 300GB-os 6G SAS 10K fordulatú menet közben cserélhető 
lemezmeghajtó. 
SATA DVD-író 
Minimum 4 db minimum 1 gigabit sebességű hálózati interfész  
6Gb/s sebességű Host Bus Adapter 
Hardveres raid vezérlő  1GB FBWC 
Duál portos 8Gb PCI-e FC HBA vezérlő 
Legalább 2 db minimum 460W-os redundáns tápegység amely képes együtt működni az 
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intelligens PDU-kkal. 
Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
 
2 db Optikai Switch 

 
2 db 8 port SAN Switch, 8 darab SFP+ modullal feltöltve 
10 db LC/LC OM4  5m Patch cable 
Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
 
 
1 db Storage  

 
Dual FC kontrollerrel, rendelkező Storage 12 db 1TB 6G SAS 7K2 RPM 2,5 HDD-vel 
minimum 2GB/kontroller akkumulátor mentes, védett cache memóriával. 
Redundáns hálózati tápegységgel 
Támogatott RAID szintek RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 
Távoli tárolók közötti replikáció későbbi lehetősége. 
Támogatott operációs rendszerek: 
• Microsoft Windows Server 2012 
• Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 
• Red Hat Linux (32/64) 
• DEBIAN Linux (32/64) 
• Microsoft Windows Server 2008 x64 Hyper-V 
• VMware 
• KVM 

Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
 
60 db desktop munkaállomás 
 

processzor 
min. Intel® Core™ i5-3470 vagy ezzel megegyező 
teljesítményű 

Memória, alapfelszereltség min. 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 1x4GB 

Memóriabővítés 8 GB-ig bővíthető  
Merevlemez  1 TB 7200 f/perc SATA 3,0 Gbit/s 
Billentyűzet USB billentyűzet HUN 
Egér USB optikai egér 
Hálózati csatoló Beépített Gigabit Ethernet vezérlő 
Bővítőhelyek min. 1 db PCIe x16; 3db PCIe x1;  

Portok 
Min. 4 db USB2, 1 hangbemenet; 1 hangkimenet;   
 1 DVI; 1 VGA;  

Eszköz 
Előtelepített Microsoft Office 2013 ( Word, Excel, 
Power Point, Outlook) helyreállító médiával 

Operációs rendszer 

Windows 7 Professional 64 (available through 
downgrade rights from Windows 8.1 Pro) helyreállító 
médiával 

Optikai meghajtó SATA SuperMulti DVD-író 
Áramellátás Bemeneti feszültség: 90–256 V váltóáram 
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Helyigény Mikro / midi torony 
Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
  
 
60 db LED háttérvilágítású Full HD LCD monitor 
 

Fényerő min. 250 cd/m² 
Felbontás 1920 x 1080 
Képernyőméret (átlós) min. 22” 
Betekintési szög min. 160° vízszintes; 160° függőleges 
Bemeneti csatlakozó 1 VGA; 1 DVI-D  
Multimédia Hangbemenet 2 hangszóróval 
Energiafogyasztás Max. 40 W ;  
Áramellátás Bemeneti feszültség: 90–256 V váltóáram 
Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
  
 
5 db notebook dokkolóval 
 

Képernyőméret (átlós) min. 35,56 cm (14” ) 

Képernyő 
35,56 cm (14") LED-backlight HD+ min. felbontás (1600 x 
900) 

Processzorcsalád Intel® Core™ i5 processor 

Operációs rendszer 
Windows 7 Professional 64 (available through downgrade 
rights from Windows 8 Pro) 

Bővítőhelyek 1 SD kártya-olvasó 
Beépített webkamera 1 webcamera  
Billentyűzet HUN 

Mutatóeszköz 
Touchpad with on/off button, two-way scroll, gestures, two 
pick buttons;  

Memória bővítőhelyek 2 SODIMM 
Memóriabővítés 16 GB-ig bővíthető 
Memória, alapfelszereltség 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (1 x 4 GB) 
Hálózati csatoló Gigabit Network Connection (10/100/1000 NIC) 1db 

Portok Min. 1 db USB 3.0; min 2db USB2, 1 HDMI; 1 VGA 
Akkumulátor üzemideje min. 4 óra üzemidőre alkalmas legyen 
Optikai meghajtó DVD+/-RW SuperMulti DL 
Merevlemez leírása 128 GB SATA SSD 
Vezeték nélküli 802.11 a/b/g/n and Bluetooth 
Dokkoló Rendszerdokkoló tápegységgel 
Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
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2 db A4 egymenetes Duplex ADF dokumentumdigitalizáló szkenner 
 

Színmélység 24 bites 

Csatlakozások, 
alapfelszereltség 

10/100/1000 Ethernet; 1 nagy sebességű USB 
gazdaport (hátul); 1 nagy sebességű USB gazdaport 
(közvetlen nyomtatáshoz); 1 hardverintegrációs zseb 
(hardware Integration Pocket, HIP) nagy sebességű 
USB 

Vezérlőpult Teljes SVGA felbontású beépített kijelző 

Digitális adás alapjellemzői 

Beágyazott karakterfelismerő (OCR) Eszköz; Küldés e-
mailbe; Küldés internetes vagy helyi hálózati faxra; 
Mentés hálózati mappába; Mentés USB meghajtóra; 
Címjegyzék kezelése: hálózati (LDAP), helyi, 
személyes; Gyors beállítások; Előnézet és 
oldalszerkesztés; Értesítés feladatról; Küldés nekem; 
rendszergazda által felügyelt e-mail mezők 

Hordozóanyag súlya, ajánlott 49–120 g/m² 
Hordozóanyagok mérete 
(automatikus dokumentum-
adagoló) A4; A5; A6; egyéni méretek 
Automatikus lapadagoló 
kapacitása Szabványos, min. 100 lapos 
Automatikus 
dokumentumadagoló 
lapolvasási sebesség 

Max. 60 ppm/120 ipm (fekete-fehér, szürkeárnyalatos, 
színes 200 ppi; fekete-fehér, szürkeárnyalatos 300 ppi); 
max. 45 ppm/90 ipm (színes 300 ppi) 

Lapolvasási opciók 
(automatikus dokumentum-
adagoló) Egymenetes kétoldalas 

Hálózati használatra kész 
Szabványos (beépített Ethernet), opcionális (WiFi 
802.11g) 

Javított lapolvasási felbontás Min. 600 dpi 
Beolvasási felbontás, hardver Min. 600 x 600 dpi 
Beolvasási felbontás, optikai Min. 600 dpi 
Lapolvasó típusa Síkágyas, ADF 
Összetapadt lapok érzékelése Ultrahangos v. más technológiával 

Beolvasás fájlformátuma 

JPG, TIFF, MTIFF, PDF (csak kép, kereshető, nagy 
tömörítésű és AES titkosítású), PDF/A, TXT, Unicode 
TXT, RTF, HTML 

Médiatípusok 

Papír (sima, tintasugaras, fénykép); boríték; címke; 
kártya, csak síkágyban (üzleti, biztosítási, 
dombornyomásos, műanyag azonosítókártya, 
hitelkártya) 

Memória, alapfelszereltség 
Min. 1500 MB (min. 768 MB az elsődleges 
processzoron, 768 MB a lapolvasó processzorán) 

Áramellátás 
Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz 
(+/- 3%) 

Garancia Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
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2 db MFP nagy terhelhetőségű hálózati munkacsoport nyomtató/ scanner / FAX 
színes A3 
 

Színmélység 24 bites 
FAX Modem 33,6 kbit/s 

Csatlakozások, 
alapfelszereltség 

1 nagy sebességű USB 2.0 host; 1 nagy sebességű USB 2.0 
eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 
Foreign Interface (FIH); 1 hardverintegrációs zseb (HIP 
zseb); 2 belső USB 2.0 gazdaport; 1 faxport 

Másoló intelligens 
Eszközfunkciói 

Automatikus méretezés; Kicsinyítés/nagyítás a lapolvasó 
üvegéről (25 és 400% között); Rendezés; Automatikus 
színészlelés; Kétoldalas másolás; Képbeállítás (sötétség, 
háttér javítása, élesség); Feladatlétrehozás; Eltolás; Tűzés 

Másolási sebesség 
(színes, normál minőség, 
A4) Akár 30 másolat percenként 
Másolási sebesség 
(fekete, normál minőség, 
A4) Akár 30 másolat percenként 

Másoló beállításai 

Oldalak; Rendezés; Papírválasztás; Színes/fekete; 
Kicsinyítés/nagyítás; Képbeállítás; Tartalom tájolása; Oldalak 
laponként; Füzet formátum; Éltől élig; Szöveg/kép 
optimalizálása; Eredeti méret; Feladatépítés 

Másolatok maximális 
száma Legfeljebb 9999 másolat 
Másolási felbontás 
(színes szöveg és grafika) Min. 600 x 600 dpi 
Másolat felbontása 
(fekete szöveg) Min. 600 x 600 dpi 
Nagyítás beállítása a 
másolón (automatikus 
dokumentumadagoló) 25–400% 
Másolat felbontása 
(fekete grafika) Min. 600 x 600 dpi 

scan Fájlformátumok, 
támogatott 

Digitális küldés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; 
Beolvasás könnyen hozzáférhető USB eszközre: PDF, 
JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Nyomtatás könnyen 
hozzáférhető USB eszközről: PDF, PS, nyomtatásra kész 
fájlok (.prn, .pcl, .cht) 

Vezérlőpult, display 

Min. 19 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző (CGD), 
elforgatható (beállítható szög); feladatvezérlő gombok; LED-
es kezdőképernyő gomb; hardverbeépítő zseb; egyszerűen 
hozzáférhető USB 2.0 port 

Digitális adás 
alapjellemzői 

Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB 
meghajtóra; Küldés FTP-kiszolgálóra; Küldés helyi hálózati 
faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL 
fölött 

Beolvasási méret 
(automatikus 
dokumentum-adagoló), 
maximális 297 x 420 mm 
Szürkeárnyalat fokozatai 256 
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Beolvasási sebesség 
(normál, A4) 

Akár 30 oldal percenként (fekete-fehér), akár 30 oldal 
percenként (színes) 

Lapolvasási technológia CCD (töltéscsatolt eszköz) 
Színes beolvasás Igen 
Beolvasási sebesség, 
automatikus 
dokumentumadagoló 
(metrikus, kép) 

14 kép percenként (fekete-fehér),  14 kép percenként 
(színes) 

Beolvasási méret 
(síkágy), maximális 297 x 420 mm 
Beolvasási felbontás, 
optikai Min. 600 dpi 
Lapolvasó típusa Síkágyas, ADF 
Javított lapolvasási 
felbontás Legfeljebb 600 dpi 
Beolvasási felbontás, 
hardver Max. 600 x 600 dpi 

Beolvasás bemeneti 
módjai 

Másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás hálózati mappába, 
beolvasás USB-meghajtóra, mentés eszközmemóriába, 
faxolás, Open Extensibility Platform (OXP) alkalmazások 

Beolvasás fájlformátuma PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A 

A lapolvasó speciális 
funkciói 

Szöveg/kép optimalizálása; Képbeállítás; Feladatlétrehozás; 
Kimenetiminőség-beállítás; 75–600 dpi választható 
beolvasási felbontás; Automatikus színfelismerés; Széltörlés; 
Automatikus színárnyalat; Automatikus feladatértesítés; Üres 
oldalak kiszűrése;  

Nem kívánt faxok 
kiszűrése Igen 
Gyorstárcsázás, számok 
maximálisan Akár 100 hívószám (egyenként 100 célállomást tartalmazhat) 
Faxtovábbküldés Igen 
Kiküldési fax memória Min.100 hely 
Automatikus 
újratárcsázás Igen 
Automatikus 
faxméretcsökkentés Igen 

Fax Eszköztulajdonságai 

Tárolt faxok; faxarchiválás; faxátirányítás; mérethez igazítás; 
fax címjegyzék; LAN/internetes faxolás; faxszám 
megerősítése; Szabadság alatti faxütemezés 

Faxátviteli sebesség 6 mp/oldal 
Felbontás (fekete-fehér, 
extra nagy felbontású 
mód) 300 x 300 dpi 
Felbontás (fekete-fehér, 
normál mód) 204 x 98 dpi 
Fax felbontás Akár 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, csak a fogadott faxokhoz) 
Papírkezelési 
lehetőségek Lapadagolás, leválogatás, tűzés 
Papírkezelő kimenet, 
alapfelszereltség 250 lapos kimeneti tálca; 500 lapos beépített tűző/gyűjtő 
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Támogatott 
hordozóméretek 

1. tálca: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 
(JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Üdvözlőlap (JIS); D 
üdvözlőlap (JIS); borítékok (B5, C5, C6, DL); 2., 3., 4., 5. 
tálca: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); D 
üdvözlőlap (JIS) 

Papírkezelő bemenet, 
alapfelszereltség 

100 lapos többfunkciós tálca, 250 lapos 2. tálca, 3x500-sheet 
papíradagoló és állvány a 3., 4. és 5. tálca számára, 100 
lapos automatikus lapadagoló (ADF) 

Hordozóanyagok ajánlott 
súlya (duplex) 60–130 g/m² (sima papír), 105–175 g/m² (fényes papír) 
Szabványos 
hordozóméretek 
(kétoldalas) 

A3; A4; A4-R; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); RA3; SRA3; RA4; 
SRA4 

Papírtálcák, 
alapfelszereltség Min. 5 
Garancia  Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
 
 
1db 10 kVA / 7 kW teljesítményű  UPS, álló torony kivitelű, 3 fázis bemenet - 1 fázis 
kimenet, 400VAC/230VAC 
 

Teljesítmény 10 KVA / 7KW 
Bemenet 400V 3 fázis 
Kimenet  230V 1 fázis 
Konverzió Kettős konverzió 
Áthidalási idő 70% terhelésnél min. 50 perc 
Távfelügyelet Ethernet, USB 
SNMP Igen 
Garancia  Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
 
 
2db 20 kVA / 16 kW teljesítményű  UPS, torony kivitelű, 3 fázis bemenet - 3 fázis 
kimenet, 400VAC/400VAC 
 

Teljesítmény 20 KVA / 16KW 
Bemenet 400V 3 fázis 
Kimenet  400V 3 fázis 
Konverzió Kettős konverzió 
Áthidalási idő 70% terhelésnél min. 15 perc 
Távfelügyelet Ethernet, USB 
SNMP Igen 
Garancia  Min. 3 év,  következő munkanapi helyszíni 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 

(aláírása még nem szükséges, az ajánlathoz nem kell csatolni!) 
 
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
Név: NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 
Képviseli: Dr. Péterfalvi Attila elnök 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/c. 
Törzskönyvi 
azonosító (PIR):  

KSH stat. számjel:  
tel.:  
fax.:  Elérhetőség: 
e-mail:  

Adószám:  
Bankszámlaszám:  
 
mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő vagy NAIH), másrészről a 
 
Név: ……………………….. 
Képviseli: ……………………….. 
Székhely: ……………………….. 
Cégjegyzékszám: ……………………………….. 

tel.: ……………………….. 
fax.: ……………………….. Elérhetőség: 
e-mail: ……………………….. 

Adószám: ……………………….. 
Bankszámlaszám: ……………………….. 
 
mint Szállító, (a továbbiakban: Szállító) 
között, (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel. 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 

1.1. A Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a NAIH közbeszerzési eljárást folytatott 
le a „Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-
2012-2013-0001 projekt keretében” tárgyban. Az ajánlatok közül a Megrendelő a 
Szállító ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. 

1.2. A Felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező áruk 
beszerzésére az ajánlati felhívás és dokumentáció [, a kiegészítő tájékoztatás], 
valamint a benyújtott ajánlat tartalmára figyelemmel, azzal mindenben 
összhangban, az alábbi szerződést kötik. 
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1. A szerződés tárgya, pénzügyi feltételek 
 

1.1. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli a Szállítótól a fentebb említett 
közbeszerzési eljárásban a Szállító által benyújtott ajánlatban, illetőleg a 
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában részletesen meghatározott 
műszaki jellemzőkkel rendelkező informatikai eszközöket (a továbbiakban: Eszköz) 
az alábbi vételáron: 

 

 

 
VÉTELÁR  
  

…,- HUF + ÁFA HUF 

 

A vételár tartalmazza a Szállító jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült 
valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a szerződés tárgyát képező 
eszközök, licence-k ellenértékére, azoknak a teljesítés helyére történő szállításának, 
valamint a termékekre vállalt jótállással (garanciavállalással) kapcsolatos költségére. 
A vételár tartalmazza továbbá Megrendelő felhasználási jogai megszerzésének 
ellenértékét is. 

1.2. A Szállító jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt, az 
előző pontban megjelölt Eszközt a jelen szerződésben foglaltak szerint a 
szerződéskötést követő 45 napon belül a Megrendelő részére leszállítja. 

1.3. A Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott árubeszerzés 
ellenértékének pénzügyi fedezetével a NAIH megfelelően rendelkezik. 
Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a vételárat európai uniós forrásból 
származó támogatásból fedezi, így a vételár folyósítása az európai uniós pályázati 
eljárás során megkötött támogatási szerződés és a vonatkozó előírások alapján 
történik.  

1.4. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján megfizetendő vételár a szerződés 
teljes körű teljesítését követően utólag, egy összegben esedékes, a 2007-2013 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kom. rendelet szerinti finanszírozással, a Projekt 
költségvetése terhére. 

1.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. §-a alapján a 
Szállító jogosult jelen szerződés – a Projekt támogatási szerződése terhére – 
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. 
Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak 
keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai uniós források 
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, és a 
képviseletében a Közreműködő szervezet (KSZ) vesz részt. 
 
Szállítói előleg igénylése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) 
bekezdése alapján a Szállító köteles a megkötött szerződés elszámolható 
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás 
összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával 
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kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 
126. § (6) bekezdése szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani. 
Szállítói előleg biztosításaként Szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető 
tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának 
kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható, a 
vonatkozó jogszabályok szerint. Szállító egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, 
a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
Szállító a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – 
igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett 
(Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. Szállító tudomásul veszi, és egyben 
elismeri, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 
kizárólagosan,  
- ha Szállító ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, 
végelszámolási hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 
adósságrendezési eljárás van folyamatban; 
- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
- a szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak teljesítésével –  
érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik; 
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény; 
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, 
megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új 
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ 
felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik; 
- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezésit sértő volta ellenőrzésre 
jogosult szerv által megállapításra kerül; 
- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon 
hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését 
megakadályozza; 
- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bizonyosodik. 
 
A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel 
kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
A Szállító köteles a folyósított szállítói előlegről az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint számlát kiállítani, a közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározott tartalommal, és azt a Megrendelő 
részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Szállító által megküldött előleg-számlát 
annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített 
másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. 

A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Szállító részére. Szállító 
köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és 
tartalmával összhangban felhasználni. Szállító tudomásul veszi, hogy a KSZ a 
szállítói előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve 
Szállító szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói 
előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő 
felhasználására vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, 
valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. A szállítói előleg 
elszámolására a végszámlában kerül sor. 
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A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a vételárat a Szállító által – a 
Eszköz teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét és az implementációs támogatás 
nyújtását követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolások alapján – 
szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130-131. §-a, 
illetőleg a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdése szerint. A számlán fel kell tüntetni az 
érintett európai uniós projekt által előírt adatokat, a jelen szerződést megelőző 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása szerinti tartalommal. A Szállító 
részszámlák kiállítására nem jogosult. A számlázás pénzneme: HUF. 

1.6. Amennyiben a Megrendelő a vételárat határidőben nem fizeti meg, a Szállító a Ptk. 
301/B. §-a szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

1.7. A Megrendelő tájékoztatja a Szállítót – és a Szállító ezt tudomásul veszi –, hogy jelen 
szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá 
tartozik, amelynek értelmében a Megrendelő a Szállító részére kifizetést abban az 
esetben teljesíthet, ha a Szállító előzőleg bemutat, átad vagy megküld a tényleges 
kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolást a Megrendelő részére, vagy a Szállító a kifizetés időpontjában 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

A Felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó 
fizetési késedelem miatt a Szállító késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem 
jogosult. 

 
2. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

 

2.1. A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező Eszközt a Megrendelő részére, az alábbi 
helyszínre köteles szállítani, és ott azokat a kapcsolattartó személy részére a jelen 
szerződés 2.3. pontja szerinti átadás-átvétel útján átadni: 

 

A SZÁLLÍTÁS HELYSZÍNE KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY 
NEVE, ELÉRHETŐSÉGE 

1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 
22/C. ……… 

 

2.2. A Felek rögzítik, hogy a Szállító a jelen szerződés tárgyát képező Eszközt legkésőbb 
jelen szerződés aláírásától számított 45 napon belül köteles a teljesítés előző 
pontban megjelölt helyére szállítani, és ezt követően ott a Megrendelő 
kapcsolattartója részére a 2.3. pont szerint átadni. A szállítás pontos időpontjáról a 
Felek előzetesen egyeztetni kötelesek, Szállító előszállításra jogosult. 

2.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Eszköznek a 
teljesítés helyére történő érkezésekor közös átadás-átvételt tartanak. 

Amennyiben a leszállított Eszköz megfelel az 1.1. pontban megjelölt (hivatkozott), 
valamint jelen szerződésben foglalt egyéb feltételeknek, úgy a Megrendelő 
kapcsolattartója az átadás-átvételt követően – ill. a 3.11. pontban foglalt, az áruk 
esetleges hibáinak ellenőrzését követően – teljesítésigazolást ad a Szállító részére. 

Szállító a számláját a jelen pont szerinti teljesítésigazolás kézhezvételét követően 
jogosult benyújtani. 
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3. A Felek jogai és kötelezettségei 
 

3.1. A Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező Eszközt a 2.2. pontban 
meghatározott határidőn belül, az 1.1. pontban megjelölt (hivatkozott) műszaki 
tartalommal a teljesítés helyére szállítani, és ott – átadás-átvétel útján – a 
Megrendelő birtokába bocsátani. A Szállító köteles a Megrendelő által kijelölt 
kapcsolattartót a teljesítés várható idejéről legalább kettő munkanappal megelőzően 
értesíteni. 

3.2. A Szállító a jelen szerződés tárgyát képező Eszközt sértetlenül, annak épségét 
biztosító csomagolásban köteles átadni a Megrendelő részére. 

3.3. A Szállító a szerződés teljesítésekor köteles a Megrendelőt tájékoztatni az Eszköz 
lényeges tulajdonságairól és az azok üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről. 
A Szállító köteles továbbá az Eszköz rendeltetésszerű használatához, 
felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást megadni. 

3.4. A Szállító szavatol azért, hogy harmadik személynek az Eszköz tekintetében nincs 
olyan joga, amely a Megrendelő jogszerzését akadályozza vagy korlátozza. A Szállító 
szavatol továbbá azért is, hogy az Eszköz rendelkezik a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges kellékekkel, továbbá azért, hogy az a rendeltetésszerű 
használatra minden további feltétel nélkül alkalmas. 

3.5. A Felek rögzítik, hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül – 
a Megrendelő részéről – történő elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon 
igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként 
megilletik. 

3.6. A Szállító – neki felróható okból előálló – késedelmes teljesítése esetén a 
késedelemmel érintett napokra vonatkozóan 25.000.-Ft/nap, azaz huszonötezer 
Ft/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A Szállító 30 
napot meghaladó felróható késedelme esetén Megrendelő jogosult a szerződés 
késedelmes teljesítését meghiúsult teljesítésnek minősíteni. Ebben az esetben a 
meghiúsulás jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

3.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítése a Szállítónak felróható okból meghiúsul, a 
teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. 

3.8. A Megrendelő késedelmes vagy meghiúsult teljesítés esetén a késedelmi vagy 
meghiúsulási kötbér összegét jogosult a számlából levonni.  

3.9. A Felek rögzítik, hogy a késedelmi teljesítési kötbér megfizetése nem mentesít a 
teljesítés alól. 

3.10. A Megrendelő – a Szállító szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a vételárat 
esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Szállítónak megfizetni.  

3.11. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben 
az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint az 
átadás-átvétel során – köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. A 
Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak 
felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét 
megjelölni. 

A Felek rögzítik, hogy a Szállító hibás teljesítése esetén a Megrendelő a tárgyi 
eszközt azzal veszi át, hogy a kifogásolt hiba megjelölésével egyidejűleg közli a 
Szállítóval a hiba kijavítására meghatározott ésszerű póthatáridő idejét. A Szállító 
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köteles a hibát saját költségén a Megrendelő által tűzött póthatáridő lejártáig kijavítani 
avagy az Eszközt kicserélni, a póthatáridő lejártát követően a kijavításig, 
kicseréléséig Megrendelő a 3.6. pont szerinti kötbérre jogosult. 

3.12. A Felek mindahány kötbér tekintetében rögzítik, hogy a kötbér esetleges felmerülése 
esetén annak megfizetése a Szállítót nem mentesíti a szerződésszegése folytán a 
Megrendelőt megillető egyéb polgári jogi igények teljesítése alól. Ennek megfelelően, 
amennyiben az adott szerződésszegésből (késedelem, nem teljesítés) a Megrendelőt 
érő kár összege meghaladja az adott kötbér mértékét, úgy a Megrendelő jogosult a 
kötbért is és a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni a Szállító felé. 

3.13. A Szállító a leszállított Eszközre 3 év jótállást (garanciát) biztosít. 

3.14. A Megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles 
haladéktalanul írásban közölni a Szállítóval (e tekintetben írásbelinek minősül az e-
mail levél is), a Szállító pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránt. 

3.15. A jótállási idő a dolog egészére vagy a hibával érintett részére a hiba bejelentése és 
a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel közötti időtartammal 
meghosszabbodik.  

3.16. A vállalt jótállási felelősség alól a Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

3.17. A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Szállítóval. 

3.18. A jótállásra (és szavatosságra) vonatkozóan egyébiránt a jogszabályi előírások 
alkalmazandóak. 

3.19. A Szállító egyéb szerződésszegése esetén – nem teljesítés, megrendelői kárigény – 
a Felek a Ptk. vonatkozó szabályai szerint járnak el. 

3.20. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való teljesítését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél 
felelős. 

 

4. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS 
 

4.1. A Megrendelő jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha tudomást 
szerez arról, hogy a Szállító ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy van 
folyamatban.  

4.2. Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
Szállító súlyos szerződésszegést követ el, különös tekintettel az 1.5. pontban 
megjelölt súlyos szerződésszegést megalapozó okokra. 

4.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést – ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

- a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonosi 
részesedést szerez olyan társaság, ami nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bek. k) 
pontjában meghatározott feltételeknek („offshore cég”), vagy 

- a Szállító közvetve vagy közvetlenül 25%-os meghaladó tulajdonosi 
részesedést szerez az előző pontban meghatározott feltételeknek meg nem 
felelő társaságban („offshore cég”) (Kbt. 125. § (5) bek. a) és b) pont) 
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4.4. A Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé 
tenni tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára és a 4.2. pontban foglalt 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni (Kbt. 125. § (4) bek. b) 
pont). 

4.5. A Szállító nem fizethet és nem számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bek. k) pontja szerinti 
kizáró okkal érintett társaság („offshore cég”) tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125. § (4) bek. a) 
pont). 

4.6. A Felek a szerződés felmondása, megszűnése esetén a Kbt. és egyéb jogszabályok 
megfelelő rendelkezései szerint járnak el. 

 
5. Egyebek 

 
5.1. Amennyiben jogszabály vagy a jelen szerződés kifejezetten másként nem 

rendelkezik, a Feleket titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése 
során egymással, ügyfeleikkel és azok tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden olyan információra, megoldásra, adatra, dokumentációra, specifikációra, 
informatikai és üzleti tartalomra vonatkozóan, melynek megőrzéséhez, titokban 
tartásához a másik Félnek gazdasági érdeke fűződik. 

5.2. A titoktartásra vonatkozó – és az esetlegesen a szerződés megszűnése után is fenn-
maradó – kötelezettségek a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés 
bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben a 
Szállító az előzőekben részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási 
kötelezettségét megszegi, köteles a Megrendelőnek az ezzel a magatartással okozott 
kárát megtéríteni. 

5.3. A Megrendelő a Kbt. előírásai, továbbá az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi 
dokumentáció és a Szállító által benyújtott ajánlat szerint hozzájárul alvállalkozók 
igénybevételéhez, illetve az alvállalkozó további alvállalkozói igénybevételéhez. A 
Szállító a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő, illetőleg a 
jogszabályi előírásokban meghatározott módon és mértékben vesz igénybe 
alvállalkozót 

5.4. A Felek megállapítják, hogy jelen szerződést – különös tekintettel a vételárra, a Felek 
lényeges jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 
132. §-ának figyelembe vételével módosíthatják. 

5.5. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket 
elsősorban peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni.  

5.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. előírásai, valamint a kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi 
dokumentáció [valamint a kiegészítő tájékoztatás] rendelkezései, az ajánlattevő(k) 
kérdéseire adott válaszok, a Szállító közbeszerzési eljárásban tett ajánlata, illetőleg 
az egyéb jogszabályi előírások az irányadóak. Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben hivatkozott Ptk. alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvényt értik. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megkötésének 
időpontjában, illetve a szerződés teljesítése során a jelen szerződés bármely kikötése 
ellentétesnek minősülne a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatályos rendelkezéseivel, úgy helyébe a 2013. évi V. törvény rendelkezése lép. 
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5.7. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés 
hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 
 
Budapest, 2014. ……………. 

 
 
 
 

………………………………………… 

Budapest, 2014. ……………. 
 
 
 
 

………………………………………… 
Megrendelő Szállító 

 
PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL ELLENJEGYZEM: 
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V. MELLÉKLETEK 
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1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
(ajánlati adatlap) 

  
Ajánlattevő 
Cégneve/Neve: … 

Képviseli: …, [ügyvezető] 
Cégjegyzékszám/Egy. 
váll. nyilvántartási 
szám: 

 

Székhely: … 
tel.: … 
fax.: … Elérhetőség: 
e-mail: …@...  

Adószáma: … 
 
mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője 
nyilatkozom, hogy – az ajánlati felhívás és az ajánlattételi dokumentáció áttanulmányozását 
követően, az abban foglaltakat tudomásul véve – az alábbi ajánlatot tesszük a NAIH – mint 
ajánlatkérő – által a „Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-
1.1.7-2012-2013-0001 projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárásban: 
 

AJÁNLATI ÁRAK, FELTÉTELEK 
 

 AJÁNLATI ÁR  
 …,- HUF + ÁFA  

 
 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 ………………………………… 
 cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT kizáró okokról 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés a), d) és k) pontja, valamint az 56. § (2) bekezdése szerint 
 
Ajánlattevő 
Cégneve/Neve: … 

Képviseli: …, [ügyvezető] 
mint ajánlattevő – kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a NAIH – mint ajánlatkérő 
– által a „Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-
2013-0001 projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünk/vállalkozásunk nem esik a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdésének a), d) és k) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok hatálya alá. 
 
A fenti kizáró okokat megismertem és tudomásul vettem az alábbi, Kbt. szerinti 
meghatározások szerint. 
 

KIZÁRÓ OKOK 

Kbt. 56. 
§ (1) bek. 
a) pont 

végelszámolás alatt áll, vagy 
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 
szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az 
ellene indított felszámolási eljárást 
jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti 
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben 
van; 

Kbt. 56. 
§ (1) bek. 
d) pont 

közbeszerzési eljárásokban való 
részvételtől jogerősen eltiltásra került, az 
eltiltás ideje alatt; 

Kbt. 56. 
§ (1) bek. 
k) pont 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-
tagállamban vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 
Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel 
kapcsolatban megszerzett jövedelme az 
adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a 
jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági 
szereplő az adott országból származó 
belföldi forrású jövedelme után adózna. 
Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie 
a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe 
útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható 
jövedelemnek minősülne a szerződés 
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KIZÁRÓ OKOK 
alapján kapott jövedelem, 
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén 
jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem 
megismerhető. 

Kbt. 56. 
§ (2) bek. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező az a gazdasági 
szereplő, amelyben közvetetten vagy 
közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében az (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak. [Amennyiben a több 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati hányaddal rendelkező gazdasági 
társaság társulásként adózik, akkor az 
ilyen társulás tulajdonos társaságaira 
vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) 
pontja szerinti feltételt megfelelően 
alkalmazni.] 

 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (Korm. r.) 12. §-ának előírása alapján az alábbiak szerint – a Korm. r. 2. § i) pont 
ib) alpontjához igazodóan – nyilatkozom. 
Nyilatkozom, hogy cégünk/vállalkozásunk olyan társaságnak minősül, melyet 

Jegyeznek a szabályozott tőzsdén: 
 

Nem jegyeznek a szabályozott tőzsdén: 
 

Utóbbi válasz esetén (nem jegyzik a szabályozott tőzsdén), nyilatkozom, hogy a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerinti „tényleges 
tulajdonos”1 nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adom meg: 
 

„TÉNYLEGES TULAJDONOS” 

NEVE ÁLLANDÓ LAKÓHELYE 

  

                                            
1 „Tényleges tulajdonos”: Az a természetes személy, 1. aki a tőzsdén nem jegyzett cégben/vállalkozásban a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik, valamint 2. aki a cégben/vállalkozásban a Ptk. szerinti meghatározó 
befolyással rendelkezik (jogosult a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok többségének megválasztására, 
visszahívására, vagy megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint 50%-ával), továbbá 3. akinek 
megbízásából az ügyleti megbízást végrehajtják. A „tényleges tulajdonos” fogalmának ennél szabatosabb, pontosabb 
fogalmára javasoljuk áttekinteni a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontját, illetőleg a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 685/B. 
§ (2) bekezdését. 
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vagy: a fenti jogszabály szerinti „tényleges tulajdonos” nincsen (aláhúzandó). 
Megjegyzés: egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás teljes (100%-os) „tulajdoni hányadával” 
maga az egy. váll. rendelkezik, ennyiben a 25%-os mértéket meghaladja, ezért a fenti 
táblázatban kérjük megjelölni az egyéni vállalkozó mint magánszemély állandó lakóhelyét. 
 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 ......................................................... 
 cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  
55. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdés c) pontja tekintetében 
 
 

Alulírott/alulírottak……..………………………………………………..,mint a (cég megnevezése, 
címe) ……………………………………………………………………………………...…… 
kötelezettség-vállalásra jogosulja/jogosultjai a NAIH – mint ajánlatkérő – által a „Szállítási 
szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 projekt 
keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban – 
az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 
gondos áttekintése után – kijelentem/kijelentjük, hogy  a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontjában 
és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően 
a(z) 
 
……………………………………………………………..(cég megnevezése), mint az  
ajánlattevő / a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben alvállalkozó / a Kbt. 55. § (6) 
bekezdés c) pontja szerinti esetben az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő 
más szervezet2 
 
az ajánlati felhívás P/3. számú pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételben foglalt alábbi 
árbevételi mutatókkal rendelkezik: 
 
Tárgyév Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel 

  
  
  

 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 
 
........….…………………………………… 

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

                                            
2A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 



 

 

 
4. számú melléklet 

Nyilatkozat referenciákról 
 
Alulírott ………………………… (képviseli: …………………………) mint ajánlattevő / közös 
ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet3 a NAIH – mint ajánlatkérő – által 
a „Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 
projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárásban az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az 
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített M/1. alkalmassági 
követelmény szerinti munkáink az alábbiak voltak: 
 
M1) 
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban: 
legalább 1 db, informatikai eszköz szállítására vonatkozó, legalább nettó 30 millió Ft 
értékű 
Teljesítés ideje (év, hónap):  
Az ellenszolgáltatás nettó összege:  
A szerződést kötő másik fél megnevezése, 
valamint a részéről információt adó személy 
neve, címe és telefonszáma: 

 

A szerződés tárgya:  
Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e: 

 

 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 ...................................................... 
 cégszerű aláírás 

                                            
3 Nem kívánt rész törlendő! 



 

 

 
 
 
 

5. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

kötelezettségvállalásról 
a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése szerint 

 
Ajánlattevő 
Cégneve/Neve: … 

Képviseli: …, [ügyvezető] 
mint ajánlattevő – kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője nyilatkozom, hogy a 
NAIH – mint ajánlatkérő – által a „Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére 
az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában (dokumentációban, kiegészítő 
tájékoztatásban) foglalt követelményeket megismertük, azokat magunkra nézve 
kötelezőként feltételek nélkül elfogadjuk. 
Az annak megfelelően megkötendő szerződésben rögzített kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a megajánlott ellenértéken. 
Nyilatkozom továbbá arra vonatkozóan, hogy a nyertességünk esetén a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló 
szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 130-131. § és 
a 127. § szerinti előírások érvényesítését (fizetésre vonatkozó előírások, semmisségi okok). 
Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
(azaz KKV-nak) 
- minősül    

- ezen belül középvállalkozásnak  
- ezen belül kisvállalkozásnak   
- ezen belül mikrovállalkozásnak  

- nem minősül   
………………………….., 20….. ………….. hó … nap 
 ......................................................... 
 cégszerű aláírás 
Idézet a törvényből (3. §): 
KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 
Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy 
együttesen meghaladja a 25%-ot. 
Az előző bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. 
pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében. 



 

 

6. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

alvállalkozó(k)ról, 
alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek)ről a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a), 

b) pontja, ill. az 55. § (5) bekezdése, ill. 58. § (3) bekezdése szerint 
 

Ajánlattevő 
Cégneve/Neve: … 

Képviseli: …, [ügyvezető] 
mint ajánlattevő – kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője nyilatkozom, hogy a NAIH 
– mint ajánlatkérő – által a „Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az 
EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban  
a) A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni (az alvállalkozó külön megnevezése nélkül):4 

alvállalkozót igénybe veszünk  alvállalkozót NEM veszünk igénybe   
a szerződés teljesítéséhez (megjelölendő X-jellel). 
IGEN válasz esetén: 

A közbeszerzésnek 
az a része (részei), 

amelynek 
teljesítésében 

közvetlenül 
közreműködik 

 
 
 
 
 
 
 

b) Az előbbi ponthoz igazodóan a közbeszerzés értékének tíz százalékát MEGHALADÓ 
mértékben alvállalkozó(ka)t5 

igénybe veszünk  NEM veszünk igénybe  
a szerződés teljesítéséhez (megjelölendő X-jellel). 
Igen válasz esetén: 

Alvállalkozó(k) 
megnevezése 

Alvállalkozó(k) 
címe 

A közbeszerzésnek 
az a része (részei), 

amelynek 
teljesítésében 

közvetlenül 
közreműködik 

Ennek %-os 
aránya a 

szerződés teljes 
nettó értékéhez 

képest6 

    
    
    

c) Az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezetet 
igénybe veszünk  NEM veszünk igénybe  

(megjelölendő X-jellel) 
IGEN válasz esetén: 
                                            
4 Nem minősül alvállalkozónak az a szervezet, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, továbbá nem minősül 
alvállalkozónak az igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, alkatrész- vagy alapanyagszállító. 
5 Nem minősül alvállalkozónak az a szervezet, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, továbbá nem minősül 
alvállalkozónak az igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó, alkatrész- vagy alapanyagszállító. 
6 Figyelem! A 25%-ot meghaladó alvállalkozót közös ajánlattevőnek kell tekinteni (lásd Kbt. 25. §). 



 

 

Közreműködő 
szervezet(ek) 
megnevezése 

Közreműködő 
szervezet(ek) 

címe 

Az általa 
biztosított 

alkalmassági 
követelmény, a 

szervezet 
bevonásának 

módja 

Az általa 
biztosítandó 
alkalmassági 
követelmény 

megjelölése az 
ajánlattételi 
felhívásban 

   …) pont  
   …) pont  

 
d) A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a jelen közbeszerzési eljárásban a 
releváns előírt kizáró okok (Kbt. 56. § (1) bekezdés a), d) és k) pont) hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására – esetlegesen – igénybe vett más 
szervezet sem tartozik a kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bek., ill. vö. 122. § (1) 
bekezdés). 
 
e) Az újabb közbeszerzési jogszabályoknak az alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásával 
kapcsolatos előírásait megtartom. Ezek szerint a szerződés teljesítésében csak az 
ajánlatban fentebb megjelölt részek tekintetében működhet közre alvállalkozó, illetve 10%-ot 
meghaladó mértékben csak a fentebb megjelölt alvállalkozó(k) működhet(nek) közre. Köteles 
közreműködni a teljesítésben az olyan alvállalkozó és szakember, amely/aki részt vett az 
alkalmasság igazolásában. Cégünk/vállalkozásunk a szerződés teljesítése során köteles 
bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet jelen ajánlatában 
nem nevezett meg és egyúttal cégünk/vállalkozásunk nyilatkozni köteles arról, hogy a 
bevonni kívánt alvállalkozó nem esik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 128. § 
(2) bek.) 
 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 ………………………………… 

 cégszerű aláírás 



 

 

 
7. számú melléklet 

 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés 

c) pontja alapján7 
 
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ………………………… (cégnév), mint a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
cégjegyzésre jogosult képviselője a NAIH – mint ajánlatkérő – által a „Szállítási szerződés 
informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 projekt keretében” 
tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében 
akként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére a Ptk. 274. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült 
meg. 
 
 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 ...................................................... 
 erőforrást nyújtó szervezet  
 cégszerű aláírás 

                                            
7 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel 
meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 8. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont 
szerint nyilatkozott. 



 

 

 
8. számú melléklet 

 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése 

alapján8 
 
Alulírott, a NAIH – mint ajánlatkérő – által a „Szállítási szerződés informatikai eszközök 
beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. 
Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében a ………………………… 
(név, székhely) (továbbá Szervezet) nyilatkozattételre feljogosított képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás 
- Ajánlati felhívásának III.2.2. pontjának P1) pontjában meghatározott pénzügyi, 

gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve  
- az Ajánlati felhívás III.2.3. pontjának M1) pontjában meghatározott műszaki, szakmai 

alkalmassági követelménynek 
a Szervezet megfelel, és ennek igazolására az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási 
módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, 
azaz az ajánlati felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat 
csatoljuk.9 
 
Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ………………………… (név, székhely) mint 
az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt fenti alkalmassági 
követelmény(ek)nek történő megfelelés igazolása érdekében Szervezetünk kapacitásaira, 
mint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott, más szervezet (személy) kapacitására 
támaszkodjon. 
 
Ezennel kijelentjük a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy ezen – a szerződés 
teljesítéséhez szükséges – erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
rendelkezésre fognak állni, továbbá kötelezzük magunkat arra, hogy ezen erőforrásokat a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk. 
 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 ...................................................... 
 erőforrást nyújtó szervezet  
 cégszerű aláírás 

                                            
8 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel 
meg az előírt alkalmassági követelményeknek. 
9 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az ajánlatban az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 



 

 

9. számú melléket  
 

Nyilatkozat felelős fordításról10 
 
 
Alulírott ………………………… (képviseli: …………………………), mint ajánlattevő 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NAIH – mint ajánlatkérő – által a 
„Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 
projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
tekintetében az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok. 
 
 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 ...................................................... 
 cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Opcionális: amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül benyújtásra az ajánlatban, az idegen nyelvű 
dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű 
dokumentum mögött csatolva, valamint csatolandó jelen nyilatkozat is. 



 

 

 
 
 
 

10. számú melléklet 
 

Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre 
bocsátásáról 

 
Alulírott ………………………… (képviseli: …………………………), mint ajánlattevő, a NAIH – 
mint ajánlatkérő – által a „Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-
1.1.7-2012-2013-0001 projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy – az 
esetlegesen felmerülő visszafizetési kötelezettségem biztosítékaként – a vonatkozó 
jogszabályok szerint nyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékot rendelkezésre fogom 
bocsátani.11 
 
 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 
 
 ...................................................... 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 



 

 

 
 
 
 
 

 
11. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányának megegyezőségéről 
 
 

Alulírott ………………………………… , mint a 
……………………………………………………………….… [cég neve, székhelye] 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a NAIH – mint ajánlatkérő – által a 
„Szállítási szerződés informatikai eszközök beszerzésére az EKOP-1.1.7-2012-2013-0001 
projekt keretében” tárgyában indított, Kbt. Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
tekintetében az elektronikus formában benyújtott (pdf file) ajánlat a papír alapon benyújtott 
ajánlat eredeti példányával mindenben megegyezik. 

 
Kelt, ………, ... év ......... hó ... nap 

 
 

............................................................ 
cégszerű aláírás 

 
 

 
 


